
الالئحة التنظيمية للملتقى الخامس للنانو تكنولوجي وتطبيقاته فى العلوم  

 المختلفة اون الين 

 

شروط عامة: يتم المشاركة والتحكيم اون الين )بدون حضور( وتوزع  

 الجوائز فى حفل خاص يتم تحديده بعد اعالن نتيجة المسابقة.

 -مجاالت التسابق خمس مجاالت وهى: -1

مجال  الميكاترونيك           -مجال االلكترونيات                   -

مجال  الصناعات الصغيرة    -مجال االبتكار واالختراع          -

 مجال البحث العلمى. -

فى مجاالت الميكاترونيك وااللكترونيات واالبتكار واالختراع يتم  -2

از  للجهword  او ملف ورد    power pointعمل عرض تقديمى  

اسم   –اسم المجال المتقدم به  –المتقدم يتضمن اسم الجامعة 

اسم المشرف   -البريد االلكترونى للفريق المتقدم بالجهاز  -الجهاز

رقم موبايل مسؤل الفريق ويراعى ان يكون المحتوى   –العلمى 

رسم توضيحي )صورة الجهاز( طريقة عمل    -يشمل فكرة الجهاز

بتكار واالختراع يراعى ان تكون الجهاز وتشغيله . وفى مجال اال 

فكرة مبتكرة قابلة للتطبيق وتحويلها الى جهاز. عند استخدام  

 .  micro soft word- arial-18برنامج ورد يستخدم  خط 

فى مجال البحث العلمى يقدم بحث بعنوان "المواد النانوية فى    -3

ادنى الخاليا الشمسية "    ويكتب باللغة العربية او االنجليزية بحد 

ويراعى ان يكون البحث جديد  arial-18 عشر صفحات بخط  

 وغير مقتبس . 

فى مجال الصناعات الصغيرة يتم تصوير المعرض الفنى وعمل   -4

يتضمن صورللمعرض وشرح     power pointاو    wordملف 

كل منها والمواد المستخدمة فى التصميم ويمكن التدعيم مع الملف  



فيديومنفصل اليزيد عن    بملفpower  pointاو   wordورد 

 خمس دقائق يصور المعرض الفنى . 

يتم ارسال الملفات التى تحتوى على المواد العلمية على الموقع   -5

 ( /http://nano.tanta.edu.egااللكترونى )

 -يراعى ان يتضمن كل ملف االتى: -6

 اسم الجامعة  -

 اسم المجال  -

 اسم الجهاز ان وجد  -

 الخاص بالفريق المقدم للمشروع  البريد االلكترونى -

 رقم موبايل مسؤل الفريق المتسابق )طالب/ مشرف اكاديمى(  -

 المشرف العلمى على المشروع -

الفترة من  ترسال االعمال  فى المجاالت المختلفة فى   -7

 على الموقع االلكترونى 20/2/2021  حتى  20/12/2020

ون  لالستفسار عن اى شروط للمسابقة يرجى االتصال على تليف -8

  01006895081  -01117380092محمول   

 يتم تحكيم االعمال وابالغ  كل جامعة بنتيجة  اعمالها   -9

يتم عمل حفل توزيع الجوائز  ودعوة الجامعات الفائزة  فى   -10

 موعد يتم تحديده فيما بعد

 


